Ordning och reda
– vi levererar rätt och snabbt

Pålitligt och professionellt
Motala Diamantborrning AB har med sin långa erfarenhet i branschen
expertkunskap om borrning, håltagning, rivning och sanering. MDB har
sin utgångspunkt i Östergötland, men tar uppdrag i angränsande län. Vi
har under många år haft uppdrag i både Jönköpings- och Kronobergs län och
vårt kontaktnät är stort.
Som underleverantör har vi erbjudit tjänster och lösningar till våra samarbetspartners sedan 70-talet. Vi är en seriös och pålitlig firma som håller vad
vi lovar och utför arbetet enligt de krav och förordningar som finns. Med oss
vid din sida får du förutom ett väl utfört arbete också en arbetsplats som är
renare än när vi kom dit.
Våra framgångsfaktorer är tre: vår kompetenta personal, vår nära kommunikation med kunden och vår lösningsorienterade inställning. Med snart 50
år i branschen har vi ställts inför de flesta utmaningar och vet hur vi ska lösa
arbetsuppgiften på ett snabbt, kostnadseffektivt och korrekt sätt. Vår inställning är att problem är till för att lösas.

Puts & Fasadteknik
I L I N K Ö P I N G A B • 013-35 10 90

Putsfasader • Murningsarbete
Balkongrenovering • Kakel & Klinkers
Puts och Fasad AB är en entreprenör som lägger stor vikt vid att du
som kund ska motta högkvalitativa tjänster som utöver ett utvecklat
säkerhetstänk också har ett personalfokus där varje anställd person
ska trivas på sitt jobb. Våra anställda utbildas kontinuerligt samtidigt
som vi har en högprioriterad personalvård för att varje person som
jobbar hos oss ska få bästa möjliga förutsättningar att må bra samtidigt som de gör ett bra jobb.

www.putsochfasadteknik.se

Håltagning
Betonghåltagning är hjärtat i vår
verksamhet och vår historia. Med bred
kompetens tar vi oss an arbeten inom
betong, granit och tegel. Vi utför borrning,
väggsågning, vajersågning och golvsågning
efter våra kunders behov. Vi ser till att jobbet
blir riktigt bra utfört!

Rivning
MDB erbjuder lättrivning och kan tillsammans
med våra samarbetspartners också åta oss att
riva delar av fastigheter. Vi utför rotrenoveringar, ser till att det blir stomrent och förbereder
för till exempel ventilations- och VVS-arbeten.

Sanering
Vår saneringstjänst går hand i hand med rivningstjänsten.
Att ta hand om saneringen på ett ansvarsfullt sätt är viktigt
och vi lämnar alltid arbetsplatsen i sådant skick att vem som
helst kan gå in där. Med stor erfarenhet och med ett stort intresse
för sanering håller vi oss alltid uppdaterade kring de krav och förordningar som finns för ett väl utfört arbete.

Vi strävar efter att vara din helhetspartner när det gäller
MASKINREPARATIONER, INDUSTRIFÖRNÖDENHETER OCH
LEGOTILLVERKNING. Vi har egen verkstad och servicepersonal även på fältet samt jourverksamhet vid akuta ärenden.
Vår policy är att överträffa våra kunders förväntningar.
Prova oss så får du se vad vi menar.
Återförsäljare för

WWW.VALLES.SE

Kullager
Kilrep
Tätningar

HAGALUNDSGATAN 4, 595 94 MJÖLBY • 0142-29 99 70

MDB erbjuder mer
Motala Diamantborrning utför också skärande bearbetning där vi
skär ner allt ifrån stålkonstruktioner till gamla dieseltankar. Vi
är också kunniga inom kolfiberförstärkning, när du behöver
förstärka konstruktionen på ett snabbt och billigt sätt. MDB
utför också injektering, mot fukt i husgrunder. Hör av dig
till oss för en samlad bild av alla våra tjänster!

Timothy Andrén
073-825 98 68
timothy@mdbab.se
Jeffrey Andrén
070-980 38 04
jeffrey@mdbab.se
Stridslyckegatan 3
595 35 Mjölby
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